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Dato: 21. september 2022 

Tilstede: Emil og Asbjørn. Akroyoga Frederiksberg 

    Morten Størup Brugergruppeformand, ODK 

    Pia Poulsen, Frb. Slots Fægteklub 

    Per Rindom, Falcon Basket 

   Nicolai Sichlau, KBH. Kyudo Seishinkan 

   Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

   Anette Larsen, Halinspektør 

  Afbud:  Michael Christiansen, Bestyrelses repræsentant 

               Synnøve Aarseth, CBS-volley 

 

Referat af Brugergruppemøde: 

1. Godkendelse af referat fra den 15. juni 2022 
Godkendt 

 
2. Meddelelser fra: 

Formanden 

Der er blevet afholdt fællesmøde for brugergruppeformændene 
   

Halinspektøren/Centerlederen 

I sommers oplevede vi, at dørene tit stod åbne, når hallen var lukket. Vi fik en del klager fra 
naboerne om, at dørene var åbne under træning og der blev spillet højt musik. 

Dørene skal lukkes. Desuden har nogle foreninger desværre oplevet at folk ude fra kom og brugte 
hallen, når deres træningstid var slut. Det skal der selvfølgelig strammes op på. Personalet i 
Büllowsvejhallen har flere gange oplevet det samme både med åbne døre under træning og folk, 
der kommer ude fra. Vi må alle arbejde på denne udfordring til næste sommer. 

 

Brugergruppemøde i Hermeshallen kl. 17.30 
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Køkkenet bliver forhåbentligt lavet om, så det bliver omdannet til kontor. Mødelokalet kan i 
hverdagene benyttes efter kl. 16.00 

Der arbejdes på at sætte ekstra lysarmatur op i hal 3, og der arbejdes på at sætte skærm for, så det 
ikke blænder.  

Der kommer borde, stole og sofaer ned i kælderen efter ønske fra Brugergruppen. 

FIU’s repræsentant 
 
Det ser ud til, at FIU ikke rammes så hårdt af nedskæringerne i forhold til budget 2023 som 
politikerne i Frederiksberg kommune har foreslået. 
 

3. Ønsker til budget 2023(ikke idrætsfaciliteter) 
Akroyoga ønsker sig 15 stk. tynde måtter.  
Brugergruppen har til tirsdag i uge 43 at komme med ønsker til hallen. 
 

4. Ønsker om mindre projekter i hallen 
Fastlåse redskaber. Kæde til Trapez. Gardiner til hal 2. Snakkede om at sætte et spærrenet 
op for at forhindre brug af hallen, når der ingen træning er. Disse ønsker hører også under 
punkt. 3 
 

5. Samarbejde mellem foreningerne. Finde en måde at være sammen på i hallen og når 
foreningerne kommer efter hinanden. 
Brugergruppen blev enige om, at det er vigtigt, at foreningerne samarbejder. Det er blevet 
besluttet, at alle foreningerne går fælles om et brev til deres medlemmer om blandt andet 
uhensigtsmæssigt adfærd i hallen 
 

6. Akroyoga ønsker, at saunaen bliver tændt igen. 
Akroyoga ønsker at saunaen bliver åbnet. Sauna er ikke en del af standarden i hallen. I 
øjeblikket med de tårnhøje energipriser er det ikke aktuelt at få åbnet for saunaen. Hvis 
saunaen skal åbnes igen, skal den reetableres. 
 

7. Akroyoga ønsker et sted at være i et lokale i Hermeshallen.  
Alle foreninger er velkomne til at bruge det store mødelokale på 1. sal. 
Mødelokalet vil komme på Winkas, så alle kan booke lokalet til møder m.m. og når det ikke er 
optaget, må foreningerne meget gerne benytte lokalet. 
Der vil i mødelokalet komme en vask, kaffemaskine og elkoger. Brugergruppen ønskede også 
etablering af opvaskemaskine og det imødekommes. 
 

8. Uhensigtsmæssig adfærd i hallen, når der ingen træner er til stede 
Der er rigtig mange, der bruger især hal 2 uden for træningstid. Forældre, der ikke vil flytte 
sig. En kultur, der skal ændres og der skal være respekt for andre. Emnet blev også drøftet 
i punkt 5. 
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9. Nyt fra klubberne 
 

10.  Næste møde. 
Onsdag den 23/11 kl. 17.30 

11. EVT. 
Kyudo oplever ofte, at gulvet er beskidt. De mopper det selv. 
 
 
Referent 
Anette Larsen 
  

 


